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Resumo: 

 Neste trabalho abordamos a questão da ampliação do número de vagas no Ensino Superior 

como proposta para resolver o problema da falta de mão-de-obra qualificada no país, 

argumentando que o problema é mais de organização, de metodologia e de currículo. 

O aumento de vagas é uma ação importante, uma vez que apenas 3% da população brasileira 

está matriculada no Ensino Superior, mas um rendimento da ordem de 15% da capacidade 

instalada indica a existência de outros complicadores. Revela uma distorção imposta 

historicamente pelos grupos capazes de influenciar nos rumos dos investimentos educacionais 

para a manutenção de um status que excluía a maior parte da população. Conclui que a solução 

não é nova, que passa pelo investimento maciço na educação básica e no professor, discutindo, 

sobretudo salário e condições de trabalho. 

Palavras-chave: 

Ensino Superior; Políticas públicas; Formação de professores; Educação Básica. 

 

A educação no Brasil começou com o modelo jesuítico a partir de 1549 e perdurou por cerca de 

200 anos estabelecendo seus modelos e princípios educativos. Com a expulsão dos jesuítas71 a 

educação perdeu suas diretrizes entrando num verdadeiro caos. Esta situação, apesar das 

tentativas diversas, só foi minorada com a chegada da família real ao Brasil em 1808, fugindo 

do Napoleão. 

Embora não tivéssemos um substituto para a educação jesuítica, para a residência da família real 

era necessário uma estrutura mínima, o que levou D. João VI a abrir Academias Militares, 

Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, e a Imprensa Régia.  

Apesar destes avanços, a educação não passou a ser prioridade no Brasil – Basta ver que 

enquanto nas colônias espanholas já existiam muitas universidades, sendo que em 1538 já 

existia a Universidade de São Domingos e em 1551 a do México e a de Lima, a nossa primeira 

Universidade só surgiu em 1934, em São Paulo (Bello, 1998).  

                                                      
71 Em 1759 deixam a colônia cerca de Quinhentos padres jesuítas, expulsos pelo Marquês de Pombal, 
Ministro de D. José I, paralisando 17 colégios, 36 missões, seminários menores e escolas elementares.  
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Neste intervalo, a educação da elite era feita na Europa, o que contribuiu bastante para o caráter 

elitista do Ensino Superior – A educação dos ricos e dos mandatários. Objeto de desejo de 

muitos e acessível a poucos. 

Mais recentemente com o fim do regime militar72, 1985, a educação passou para um novo 

patamar, uma nova Lei de diretrizes (LDB, 1996), mais possibilidades e mais escolas. Tudo isto 

acontece junto ou em decorrência do Programa de Estabilização financeira, conhecido como 

Plano Real73, de Fevereiro de 1994 e que foi bem-sucedido, defendido e desenvolvido nos 

governos posteriores. 

Com a estabilização monetária e o crescimento econômico do Brasil a importância da educação 

foi fortemente realçada. Estamos experimentando uma necessidade real de mão obra 

qualificada, uma necessidade que conjuga o melhor dos mundos, empregos mais bem 

remunerados e a procura pelo diploma universitário – símbolo de status e ascensão social.  

Neste cenário as escolas superiores se multiplicaram, principalmente as instituições particulares. 

São elas que atendem a maioria da população e que possuem maior agilidade e flexibilidade na 

criação e formatação de cursos.  

A educação como negócio tem assim uma significativa melhora e os alunos/clientes passam a 

ser disputados e os antigos e temidos exames vestibulares74 vão cada vez mais perdendo valor e 

espaço – Não se busca mais pelos calouros mais qualificados, agora são todos clientes, é preciso 

ter capacidade de pagamento, isso é o mais importante. 

Já para a educação como estratégia de crescimento e formação de quadros em quantidade e 

qualidade adequados à manutenção e à ampliação do sucesso experimentado pelo país, este 

crescimento pode não ser assim tão bom, pode mesmo ser um problema. 

 

A estrutura do Ensino Superior no Brasil 

A organização do Ensino superior no Brasil é basicamente uma prerrogativa Federal, embora 

nos últimos anos os Estados também atuem neste nível. A Educação Básica fica sob 

responsabilidade dos Estados e Municípios. É por meio do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) que a Federação controla, planeja e supervisiona todo processo educativo no país. O 

Percurso educativo tem a entrada no Ensino Infantil aos seis anos de idade e conta com diversas 

saídas possíveis. A própria Educação Básica já se pretende terminal e não apenas uma fase 
                                                      
72 Fica bem marcado com a eleição do Presidente Tancredo Neves em 1985. 
73 Lei 9069 de Junho de 1995 que consegue estabilizar a economia brasileira e conter a inflação. 
74 Exames de seleção de candidatos realizados pelas Faculdades escolhiam os melhores para preencher as 
vagas limitadas. 
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preparatória para estudos posteriores – isso indica que todo quadro após o Ensino Médio é uma 

saída. O diagrama a seguir pretende esclarecer estes percursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Possibilidades de percursos educativos no Brasil  

O MEC regula todos estes percursos, e para o Ensino Superior conta com secretarias e órgãos 

vinculados, para funções específicas, São eles: 

A Secretaria de Educação Superior (Sesu), responsável por planejar, orientar, coordenar e 

supervisionar o processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação 

Superior, bem como a manutenção, supervisão e desenvolvimento das instituições públicas 

federais de ensino superior (Ifes) e a supervisão das instituições privadas de educação superior. 

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) que entre outros fins, deve 

planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da 

política da educação profissional e tecnológica.  

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), responsável pela 

regulação e supervisão de instituições públicas e privadas de ensino superior e cursos superiores 

de graduação do tipo bacharelado, licenciatura e tecnológico, na modalidade presencial ou à 

distância. 

 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover estudos, 

pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a 

formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros 

de qualidade e equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, 

pesquisadores, educadores e público em geral. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) trabalha pela 

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os 

estados da Federação, com ações diversas que incluem avaliação, divulgação e financiamento. 
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Em 2007, passou também a atuar na formação de professores da Educação Básica ampliando o 

alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) tem atribuições são normativas, deliberativas e de 

assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, entre outras, é função do conselho formular 

e avaliar a política nacional de educação, e zelar pela qualidade do ensino. 

A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES é o órgão colegiado de 

coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES, e 

tem entre outras atribuições, propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da 

avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes. 

Devemos lembrar que o Ministério da Educação e Cultura é um super-ministério, e que o 

recorte acima atende os interesses deste estudo, mas não apresenta a totalidade de atividades e 

mecanismos operados e controlados por ele. 

 

Atendimento da educação superior no Brasil 

Com um histórico de atraso para o início da educação superior no Brasil, e provavelmente em 

decorrência de uma predominância das atividades agrícolas, com uma pequena atividade 

industrial a oferta de ensino superior não sofreu a merecida atenção, ficando sempre abaixo da 

demanda. Depois da Segunda Guerra mundial é que se inicia verdadeiramente uma 

industrialização mais moderna, o que certamente pedia maior qualificação de pessoal. Esta 

situação provocou um aumento da demanda pelo Ensino Superior, que com uma oferta reduzida 

deu lugar ao fenômeno dos cursinhos pré-vestibulares, que tiveram acelerado crescimento nas 

décadas de 1960/1970 e deram origem a escolas, universidades e empresas fornecedoras de 

material didático de sucesso no Brasil até os dias de hoje. O sucesso era tanto que nos anúncios 

de jornal se podia ver que nas escolas mais procuradas, até 97% dos alunos vinham de um único 

cursinho (Hamburguer, 1970). 

Os cursinhos originalmente escolas livres e particulares acabaram responsáveis pela 

complementação do nível médio para atender às elevadas cobranças dos exames vestibulares 

que não eram atendidas pelo ensino regular, fato que contribuiu ainda mais para a elitização do 

Ensino Superior, pois era raro um ingressante lograr sucesso sem frequentar estas escolas 

(Bacchetto, 2003). 

Este antigo problema de falta de vagas precisava ser atendido e os governos optaram pelo setor 

privado para o atendimento desta demanda. Já na década de 1970 os alunos matriculados em 

escolas superiores privadas passavam dos 60%, chegando aos 70% em 200275. Este aumento de 

                                                      
75 MEC/INEP. Perfil da Educação Superior. Brasília: INEP, 2002 
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participação se deu naturalmente com a ampliação da rede física que entre 1998 e 2004 saltou 

de 764 para 1842 estabelecimentos.  

Esta opção, mais simples e fácil de implementar liberou o estado dos investimentos iniciais e do 

comprometimento futuro com despesas fixas de manutenção da estrutura e do pessoal, além de 

agradar à iniciativa privada que pode expandir e disputar um grande mercado carente de ofertas. 

As vagas aumentaram, existem escolas públicas e privadas, mas ainda hoje apenas 25% da 

população entre 18 e 24 anos está matriculada neste nível de ensino, contra cerca de 95% na 

Grécia e 93% na Finlândia, para (Durhan, 2009) estamos perdendo o bonde da história.  

O gráfico abaixo retirado do site do Observatório universitário dá uma excelente ideia do 

potencial de exploração que este mercado oferece. 

 

 

Mas qual é a taxa de ocupação do ensino superior no Brasil? 

A quantidade de vagas para ingresso no Ensino Superior oferecida pelas 2377 Universidades, 

Centros universitários e Faculdades no Brasil chegou a 3.120.192 e segundo o censo da 

Educação Superior 2010 do MEC/INEP, apenas 1.590.212 foram preenchidas. Esse número 

aponta para cerca de 50% de ociosidade, embora possa haver embutidas nele, vagas que na 
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verdade nunca existiram, mas que foram solicitadas como margem de manobra das instituições, 

o fato é que o setor exibe uma taxa de ocupação de apenas cinquenta por cento. 

Esta taxa de ociosidade/ocupação não é uniforme. A região Sudeste, a mais desenvolvida e 

populosa do país responde por mais da metade das vagas disponíveis, 886 mil, e é também 

desigual a ocupação por cursos. Os menos procurados exibem taxas de ociosidade superiores a 

60% 

A priori uma taxa como esta não é necessariamente um problema, especialmente quando 

consideramos os dados do gráfico anterior, que mostra o quanto se precisa e pode avançar neste 

nível de educação. Esta taxa pode indicar que o país está preparado para atender imediatamente 

a demanda de formação da população, mas pode também nos dizer que a estrutura foi 

superestimada ou mesmo que o problema da ociosidade repousa em outras questões, diferentes 

das demandas educacionais. 

 

Apontando alguns problemas 

Segundo Levy (1986a) podemos dividir o Ensino Superior brasileiro em três movimentos o 

primeiro, o surgimento e/ou consolidação das universidades católicas; o segundo, as instituições 

privadas de elite e o terceiro, às instituições privadas voltadas para a absorção da demanda de 

ensino superior em grande escala, que começa a se intensificar a partir de meados do século XX.  

As duas primeiras, estabelecidas há mais tempo, tradicionalmente atendem uma pequena fração 

da população, mas a terceira, a que busca satisfazer e explorar o grande mercado disponível, é 

de larga escala e como qualquer empresa, precisa atender e resolver a questão 

fornecedor/consumidor. Não é possível descartar clientes que querem e podem comprar, e como 

diz Levy (1986), estas escolas acabam funcionando como fábrica de títulos. 

Um problema potencializa o outro – A baixa taxa de ocupação não permite que as escolas 

particulares sejam muito exigentes, afinal de contas, um negócio é feito para dar lucro, ou é isso 

ou deve ser liquidado. Embora este seja o problema imediato, nenhum gestor pode ignorar sua 

capacidade ociosa, é preciso ocupar os espaços para melhorar a eficiência financeira do 

empreendimento. É preciso tecnologia, criatividade, novos cursos, cursos baratos, agradáveis, 

fáceis de fazer, e com reprovação insignificante. 

A WEB está repleta de ofertas de Cursos Superiores à distância, possíveis de realizar 

praticamente on-line, com custos a partir de R$ 100,00. Os exames vestibulares são agendados e 

muitas instituições oferecem descontos especiais para quem se transferir de outra escola. As 

exigências são cada vez menores e já é de domínio público que nos cursos presenciais a 
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reprovação deve ser mínima, sob pena de demissão do docente e que é preciso muito cuidado ao 

transitar próximo a estas instituições para não se ver matriculado nelas. 

O que a princípio se apresentou como solução para a ampliação da oferta de vagas no Ensino 

Superior pode mesmo estar se tornando mais um problema. Os gestores destas instituições, 

competentes e cientes do papel que exercem no cenário brasileiro não pretendem realizar menos 

do que planejaram. O Congresso Nacional conta com uma Frente Parlamentar de apoio ao 

Ensino Superior que defende que este setor deve se impor ao governo, já que responde por 75% 

das matrículas, que não negociar bolsas dos programas governamentais e sim receber 

investimento direto do governo para criar vagas na rede privada (Alves, 2008) – Na verdade é 

uma frente de apoio ao Ensino Superior Privado, trabalhando para que o governo subsidie e 

garanta a lucratividade. Querem parar de concorrer entre si como fazem os negociantes na livre 

iniciativa e querem ser, negócio particular, sem riscos, e garantidos pelos cofres públicos.  

 

 

Então, por onde passa a solução? 

O problema nacional em questão é aumentar significativamente a quantidade de formandos, 

aumentando também a qualidade da formação para atender, as necessidades imediatas e futuras 

do país, que já aparece como a 6a economia mundial. 

Mas como se pode caminhar nesta direção? Seria mesmo necessário investir mais recursos no 

Ensino Superior? Será mesmo necessário criar uma bolsa para Empresário da Educação? As 

notícias atuais dão conta de que tal ação é desnecessária – grandes grupos estão realizando 

negócios bilionários na educação. O grupo Kroton adquiriu a UNOPAR (Universidade do Norte 

do Paraná), que além de cinco campi, é líder em Educação à distância, por 1,3 Bilhão de Reais - 

o maior negócio até o momento. O Grupo Anhanguera, adquiriu em Setembro de 2011 a 

UNIBAN (Universidade Bandeirantes) por R$ 510 milhões e quase monopoliza a Educação 

Superior na Região do Grande ABC76 paulista, pois já controla as maiores escolas superiores da 

região77. 

A questão definitivamente não é dinheiro, no Brasil o Ensino Superior já recebe cerca de 26% 

do total dos gastos públicos (Schwartzman, 2002) – A questão é sim de Eficiência e de Gestão - 

O Censo da Educação Superior de 2009 do MEC aponta aumento significativo das formaturas: 

                                                      
76 Região formada pelos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e rio grande da Serra. Tem cerca de 2,5 milhões de habitantes e PIB de R$ 80 bilhões, atrás 
apenas do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. http://www.consorcioabc.sp.gov.br  
77 http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/12/compra-da-unopar-e-o-maior-negocio-no-setor-da-
educacao-diz-kroton.html - Notícia de 17/12/2011, Acessado em Abril de 2012. 

http://www.consorcioabc.sp.gov.br/
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/12/compra-da-unopar-e-o-maior-negocio-no-setor-da-educacao-diz-kroton.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/12/compra-da-unopar-e-o-maior-negocio-no-setor-da-educacao-diz-kroton.html
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de 467 mil, em 2002, passaram para 959 mil em 2009, período em que o número de matrículas 

aumentou de 3,5 milhões para 5,9 milhões. Seria muito bom se pudéssemos olhar apenas os 

números absolutos e não concluíssemos por um rendimento da ordem de 15%. 

 

E quais são as ações atuais? 

Os gestores da educação nos últimos 20 anos têm-se preocupado com a oferta de vagas e não se 

pode negar têm obtido grande sucesso. Outro enfrentamento tem sido a melhoria das 

oportunidades, além do aumento de vagas em escolas públicas, Universidades e Institutos 

Federais que se espalham por todo o país, diversos programas de financiamento vêm sendo 

postos à disposição da população para que usufruam da rede particular. Para citar apenas os 

programas federais, já que os Estados também têm suas próprias ações, O FIES78, Fundo de 

financiamento ao estudante do Ensino Superior, do Governo Federal, criado em 1999, é uma 

linha de crédito para pagamento do curso superior, hoje com juros de 3,4% ao ano, com 

carência de 18 meses para iniciar os pagamentos, depois da graduação do aluno. Atualmente 

atende cerca de 500.000 alunos. 

O PROUNI79 - Programa Universidade para todos, criado em 2005, concede bolsas a fundo 

perdido, totais e parciais na rede privada, começou com cerca de 110.000 bolsas e em 2011 

ofereceu cerca de 255.000 benefícios – As instituições são remuneradas indiretamente 

recebendo isenções de tributos para receber estes alunos.  

O programa Ciência sem Fronteiras80, de julho de 2011, está oferecendo cerca de 100.000 bolsas 

para intercâmbio no exterior de alunos brasileiros na Graduação e na pós-graduação, além de 

estágios e treinamentos. Permite também receber pesquisadores estrangeiros renomados para 

colaborar nas instituições nacionais. 

 

Então está tudo resolvido, é só uma questão de tempo 

Não, não está. Ampliamos bastante a oferta de vagas, tanto que temos ociosa cerca de 50% da 

capacidade instalada; Estamos oferecendo mais condições de acesso e de permanência nas 

instituições superiores, mas ainda assim nosso rendimento é de 15 por cento. 

Por conta da nossa história o grande desejo é o diploma universitário e por isso criamos um 

mercado artificial de graduação. Quantas vagas seremos capazes de criar para atender os 

                                                      
78 Informação da Agencia Brasil em 09/04/2012 - http://odia.ig.com.br/portal/educacao/n%C3%BAmero-
de-alunos-com-fies-em-2012-j%C3%A1-se-aproxima-do-total-de-2011-1.429013 
79 Informações do site MEC - http://siteprouni.mec.gov.br/ 
80 Informações do site do MCT - http://www.mct.gov.br/ 

http://siteprouni.mec.gov.br/
http://www.mct.gov.br/
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egressos dos cursos superiores? Precisamos mesmo de tantos cursos, tantas escolas e tantas 

vagas? A Confederação Nacional da Indústria (CNI) numa sondagem recente, abril de 2011, 

(sondagem especial, 2011) aponta que a grande dificuldade do setor industrial está na 

qualificação dos técnicos e operadores. Existem sim problemas nas outras áreas, mas é a 

produção que é mais afetada por falta de técnicos qualificados.  

Não, o problema não está resolvido. Podemos aceitar que profissionais com Educação Superior 

trabalhem em funções mais modestas, que não exigem o conhecimento que eles adquiriram na 

Universidade, não faz mal algum à produção. Não faz mal à produção, mas faz muito mal ao 

cidadão, que mesmo esforçando-se e muitas vezes contraindo dívidas para estudar não 

conseguirá um espaço na profissão escolhida.  

Não, o problema não está resolvido. Apesar de termos dobrado a quantidade de formandos81, o 

rendimento da escola superior anda em torno dos 15%, mesmo recebendo 26% do investimento 

total em educação do país e com isso produzindo profissionais muito caros. Este índice aponta 

um desperdício inaceitável para qualquer nação, e limita a capacidade de investimento em 

outras áreas. Este rendimento indica que o caminho do aumento de vagas não é aceitável, uma 

vez que quanto maior for a oferta de vagas, maior será o desperdício financeiro. 

Não, o problema não está resolvido. A enorme taxa de ociosidade do Ensino Superior, que se 

concentra nas instituições privadas, exige dos gestores ações para melhorar o rendimento dos 

negócios e não da educação. A responsabilidade da empresa é com seus acionistas e não com o 

país. Esta taxa, no campo político transformará rapidamente um setor tido como parceiro, 

quando se optou por atender à demanda via rede privada, em ameaça. Este setor apoiado por 

frentes parlamentares pretende se impor (Alves, 2008) ao estado, ditando as regras. No campo 

administrativo interno, local de total domínio do gestor, implica uma ação para redução dos 

custos dos cursos superiores. 

Esta medida deveria ser saudada como um efeito colateral positivo, uma vez que possibilitaria 

maior acesso da população às Faculdades, mas na planilha de custos de uma escola, o dispêndio 

de maior volume e mais fácil de manobrar é justamente a folha de salários dos docentes. No 

Brasil, é de domínio público que tanto as faculdades isoladas quanto as grandes redes privadas, 

há algum tempo trabalham na redução desta conta. Para Ilustrar, o grupo Anhanguera - maior no 

Brasil e segundo no mundo, demitiu cerca de 1500 professores82 em São Paulo, e o mesmo se 

repete em outros estados. 

                                                      
81 Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2009 – 14 de Janeiro de 2011 – Assessoria de 
Comunicação do MEC 
82Informação da FEPESP – federação dos professores do Estado de São Paulo. 
http://www.fepesp.org.br/revista_corpo2.asp?id=1948&moda=013&contexto=&area= 

http://www.fepesp.org.br/revista_corpo2.asp?id=1948&moda=013&contexto=&area=
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Não, o problema não está resolvido. A necessidade de redução de custos, enfrentada com a 

redução de docentes, dos salários e dos benefícios implica em salas mais cheias, mais frentes de 

trabalho e mais encargos para os professores. Além disso, é prática regular das faculdades 

particulares adequarem-se ao mínimo exigido por lei para titulação do corpo docente, o mínimo 

de 33% de mestres ou doutores (LDB, 1996), demitindo preferencialmente os Doutores e na 

sequência os Mestres. Na prática, se mantém apenas os doutores estritamente necessários, 

enquanto forem necessários, e se completa o quadro com mestres e especialistas.83 Em muitos 

casos estes profissionais mesmo obtendo um grau mais elevado não solicitam a devida 

promoção para não serem desligados de suas instituições. É a redução de custo desestimulando 

a formação de quadros mais qualificados, oferecendo sempre menos, quando a proposta de 

formação de quadros de alto nível deveria ser sempre mais. 

 

Mas existe alguma solução? 

Existe sim, embora não seja muito rápida, existe sim. A solução para a formação de quadros 

superiores de alto nível, em quantidade e qualidade necessárias para atender às demandas atuais 

e futuras do Brasil, inclusive exportando parte deles para o mundo, está numa boa Educação 

Básica. E uma boa educação básica pede bons professores, uma situação consensual, mas que 

não tem recebido atenção suficiente dos gestores com vistas a atender as necessidades das 

pessoas e do país. É um problema de gestão de políticas e de recursos. 

 

Existe solução, mas existem problemas 

Parece simples. Para resolver a questão da formação de quadros de alto nível, é necessário 

melhorar a Educação Básica, mas novamente nos deparamos com questões de gestão e de 

prioridades – Apesar de investirmos cerca de 4,5% do PIB em educação, um aluno do Ensino 

Superior chega a custar 15 vezes o aluno do Ensino Básico.84 Nos EUA este multiplicador é 3, 

na Argentina 1,9, na Colômbia 6 e no Equador 3,2. (Schwartzman, 2002). Parece que nosso viés 

não coincide com o mundo – ricos e pobres estão proporcionalmente investindo mais na base da 

educação do que nós. 

 

Numa gestão estratégica da educação, para aumentar a qualidade da formação no Ensino Básico 

precisamos de mais e melhores professores. Outra vez vemos dificuldades neste setor. Uma 

                                                      
83 Profissionais que além da graduação ostentam diplomas de especialização ou Latu sensu, de grande 
experiência com notório saber. 
84 Ensino Básico – Educação de 12 anos, inclui 9 anos de Ensino Fundamental, mais 3 anos de Ensino 
Médio. 
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comissão especial do MEC (CNE/CBE, 2007) produziu um relatório sobre a escassez de 

professores para o Ensino Médio, apontando a necessidade de 235.000 professores, com 

especial destaque à área das Ciências exatas onde a Física e Química precisariam cada uma de 

55000 profissionais, mas conseguindo formar apenas 7216 e 13559 profissionais 

respectivamente. Este mesmo relatório alerta para o baixo interesse dos jovens por estas 

carreiras. 

Uma sondagem85 realizada pelos autores em Março 2012 com cerca de 400 alunos do ensino 

médio, em escolas públicas do Estado de São Paulo, concordou completamente com o relatório 

do MEC – A quantidade de interessados pelo magistério foi insignificante. Os motivos 

apontados por estes alunos também não são novos – Remuneração insatisfatória, condições 

precárias de trabalho, tais como violência, excesso de atribuições e plano de carreira 

desmotivador. Estas conclusões corroboram o relatório CNE/CBE 2007 do MEC. 

Se a entrada de novos profissionais coloca dificuldades às intenções de formação para a 

juventude do país, a saída dos profissionais agora na ativa também preocupa. O relatório 

CNE/CBE 2007 do MEC alerta para a possibilidade das aposentadorias superarem a formação 

de professores, provocando o que chamamos de apagão86 da educação. 

Parece simples se aceitarmos que o problema está identificado, mas como vivemos num regime 

democrático, as ações em busca das soluções nascem da negociação e do interesse dos grupos 

capazes de exercer influência. Enquanto o Ensino Superior é basicamente uma atribuição da 

Federação, o Ensino Básico está a cargo dos Estados e Municípios – E muitas vezes as 

prioridades não coincidem, ou as formas de resolvê-las não atendem este ou aquele. 

Precisamos melhorar a qualificação dos egressos do Ensino Básico, mas as administrações de 

todas as cores87 políticas se furtam em atacar o problema no ponto certo, negando evidências 

muito claras e praticando ações emergenciais. 

Todos sabem do poder de uma boa remuneração, de benefícios e de boas perspectivas de 

crescimento para atrair profissionais em quantidade e qualidade para qualquer segmento. Em 

vez disso, permitimos que os estudantes paguem seus financiamentos FIES com trabalho na 

rede pública, uma ação importante e estrutural, mas que não pode nem amenizar o problema – 

Os estudantes não estão dispostos a seguir esta carreira, eles não vão mudar de ideia por tão 

pouco. 

Outros administradores têm ações ainda mais emergenciais. A administração municipal do Rio 

de Janeiro está colocando cerca de 7.000 alunos em sala de realfabetização88, um trabalho 

                                                      
85 Consulta por meio de questionário anônimo a alunos do Ensino Médio, 2o e 3o anos, sobre Educação, 
futuro e perspectivas profissionais. 
86 Apagão – Termo usado para indicar a interrupção de fornecimento serviço ou produto. 

87 No Brasil os partidos políticos adotam cores distintivas para suas agremiações. 
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necessário realizado com estudantes de 3o, 4o e 5o anos que ainda não dominam a leitura e a 

escrita, mas que também não enfrenta o fato de que muitos não aprendem sequer o básico – ler e 

escrever. 

 O Estado de São Paulo, por exemplo, conhecido como a locomotiva do Brasil, seu PIB 

corresponde a cerca de 1/3 do PIB brasileiro e na América Latina só é superado pelo PIB 

Mexicano – Não dispondo de mão-de-obra efetiva trabalha regularmente com professores 

substitutos, uma forma mais flexível de contratação que permite atribuir aulas fora da 

especialidade do professor – Em algumas situações qualquer professor pode ministrar qualquer 

disciplina. Ainda assim tratava-se de professores, mas neste momento, em função da falta de 

profissionais está aceitando que estudantes iniciantes de Licenciatura trabalhem como professor. 

O apagão de que fala o relatório CNE/CBE 2007 está às portas do Estado mais Rico do país. 

Notícia89 de Abril de 2012 dá conta de que 32% das escolas paulistas sofrem com falta de 

professores, e chama atenção para a questão salarial já que mostra o profissional professor, de 

quem tanto se espera e exige, em clara desvantagem. 

 

Mas afinal, existe solução 

De novo não temos novidade, mas em meio a tantos problemas, temos exemplo de sucesso. A 

rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia atua em todo país e tem como parte de suas 

atribuições, a formação de estudantes em nível médio90. Esta rede apresenta resultados muito 

bons sob qualquer metodologia de análise. 

Quando comparamos os resultados de alunos no final do Ensino Médio, a rede Federal supera as 

escolas particulares, seus alunos ingressam nas melhores Universidades do país. No PISA91 um 

exame que coloca o Brasil em posição altamente desfavorável, entre os últimos colocados, os 

alunos desta rede conseguiram média de 528 pontos, acima da média da OCDE92, maior que 

Canadá e Reino Unido, superando a meta proposta para o país em 2021. 

                                                                                                                                                            
88 Notícia do Jornal - O Estado de São Paulo, 25/03/2012 - São Paulo SP  
89 Jornal Folha de São Paulo - http://www1.folha.uol.com.br/saber/1081124-falta-professor-em-32-das-
escolas-estaduais-de-sao-paulo.shtml 
90 Atualmente o Ensino Médio acontece integrado ao Técnico. 
91  Pisa - Programa Internacional de Avaliação de Alunos. 
92 Alunos da Federal estão entre os melhores do mundo - 
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/alunos+da+rede+federal+estao+entre+os+melhores+do+mundo/
n1237852838650.html. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/alunos+da+rede+federal+estao+entre+os+melhores+do+mundo/n1237852838650.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/alunos+da+rede+federal+estao+entre+os+melhores+do+mundo/n1237852838650.html
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De novo não existe segredo, estes resultados decorrem além de diversos outros fatores93, de uma 

política de remuneração e retribuição por titulação próxima a das Universidades e de condições 

que apesar de não serem as ideais, são bem mais favoráveis que as redes estaduais. Os salários 

iniciais são maiores, existe um plano de carreira significativo e a qualificação é incentivada com 

retribuição financeira vantajosa, situação que não ocorre nas redes estaduais. 

 

Conclusão 

A atual fase de crescimento e desenvolvimento da economia brasileira pede mais que um 

aumento de vagas no Ensino Superior, pede por um melhoramento das condições de 

aproveitamento da rede atualmente instalada. Dificilmente um agente particular se preocuparia 

com a ampliação de uma estrutura exibindo uma taxa de ociosidade da ordem de cinquenta por 

cento. Aumentar este rendimento implica em otimizar alguns gastos e em redirecionar outros. 

Talvez não possamos aumentar consideravelmente nossos gastos com educação, mas podemos e 

devemos direcionar nossos recursos para otimizar os resultados. 

A educação superior não deve ser negligenciada de forma alguma, os centros de excelência e os 

acordos internacionais e os intercâmbios devem ocupar cada vez mais espaço na nossa agenda. 

E para suportar esta demanda, baixar os custos da educação e da produção, oferecer formação 

de boa qualidade, capaz de preparar os cidadãos para a vida, para o trabalho e para voos 

acadêmicos de fronteira, é preciso investir e redirecionar a maior parte dos esforços para a 

Educação Básica. 

É preciso investir nas condições de acesso e permanência dos alunos e também nas condições de 

acesso e permanência dos profissionais professores, com boas condições de trabalho e 

perspectivas de crescimento. Só assim teremos concorrência pelas vagas, aprimoramento 

contínuo e respeito pela profissão e pelo profissional. Para ter um crescimento sólido e 

sustentável, um aproveitamento ótimo dos recursos e os resultados necessários e esperados, só 

existe um caminho – Investir na base e investir no professor.  
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